
Инструкции за попълване на Приложение №9 
Нормативните документи, необходими за попълване на приложението може да намерите на 

интернет страницата на ИАОС - раздел „Законодателство“, отдел Мониторинг на отпадъците 
(http://eea.government.bg/bg/legislation/waste). 

В края на годишния отчет задължително се попълват трите имена, длъжност и подпис на 
лице с представителна власт, както и печат на дружеството 

Всички количествени мерни единици за отпадъци са в тонове. 
 

I. Данни за юридическото лице – всички полета от този раздел са задължителни за попълване 
 Юридическо лице/едноличен търговец – попълва се наименованието на юридическото лице/ 

едноличния търговец съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията  
 ЕИК – попълва се Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно Търговския регистър към 

Агенция по вписванията 
 Адрес на управлението – попълва се Община, Населено място, ЕКАТТЕ на населеното място 

(http://www.ekatte.com/)  и Адрес на регистрация 
 Местоположение на площадката – попълва се Община, Населено място, ЕКАТТЕ на населеното 

място (http://www.ekatte.com/)  и Адрес  
 Площадка № - попълва се уникален пореден номер на площадката даден от юридическото лице, 

в зависимост от общия брой собствени площадки  
 Лице за контакти – попълва се име, телефонен номер и имейл на лицето за контакти отговорно 

за отчетността 
II. Характеристика на отпадъка - всички полета от т.1-4 са задължителни за попълване 

1. Код – попълва се код на отпадъка, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците 
2. Наименование – попълва се наименование на отпадъка, съгласно Наредбата за класификация на 

отпадъците 
3. Вид на отпадъка – маркира се само едно от двете: опасен или производствен (неопасен) 
4. Произход – описва се произхода на отпадъка по технологичен процес на образуването му 

Попълва се само за опасен отпадък  
попълват се задължително т.5-8 ако в т.3 „Вид на отпадъка“ е маркиран „опасен“ 

5. попълват се код  на отпадъка съгласно Приложение № VIII и IX на Базелската конвекция за 
контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (БК) 

6. попълват се наименованието  на отпадъка съгласно Приложение № VIII и IX на БК 
7. попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на БК 
8. попълва се цифровият знак на опасните свойства на отпадъка съгласно приложение № 2 на 

Наредбата за класификация на отпадъци, като може да се посочи повече от едно свойство 
 
III. Количества отпадък  
Сумата от колони 1 и 2 трябва да е равна на сумата от колони 3, 5 и 6 

Колона 1 – попълва се количеството на отпадъка съхранено на площадката от предходната година, 
което е налично към началото на отчетната година, в тон 
Колона 2 – попълва се образуваното количество отпадък на площадката през отчетната година в 
тон 
Колона 3 – попълва се количеството на третирания (оползотворен или обезвреден) собствен 
отпадък на мястото на образуването му, в тон 
Колона 4 – ако е попълнена колона 3 се описва в свободен текст дейността по третиране на 
площадката  
Колона 5 - попълва се общото количество предаден отпадък на други юридически лица, площадки 
или изнесен/ изпратен през отчетната година, в тон 
Колона 6 - попълва се количество на отпадъка, останал на съхранение на площадката към края на 
отчетната година, в тон 
Колона 7 – ако е попълнена колона 6 се попълва цифровото изражение на срока на съхранение на 
отпадъка - съответно: 1 – до 1 година; 2 -от 1 до 3 години; 3 - над 3 години 



 
IV. Предаден отпадък 
При предаване на отпадъка на повече от едно юридическо лице/ страна/ площадка, всяко се 
записва на отделен ред със съответното количество. При необходимост се добавят нови редове 
в таблицата.  

Колона 1 – попълва се едно от следните: 
 наименование на юридическото лице/ едноличния търговец при предаване друго 

юридическо лице 
 номера на площадката от Раздел I при предаване на друга собствена площадка  
 наименование на страната при износ/изпращане на отпадъка 

Колона 2 – попълва се ЕИК на юридическото лице/ едноличния търговец само в случай, че 
отпадъка е предаден на друго такова. При предаване на друга площадка, колона 2 не се попълва. 
При износ/изпращане на отпадъка в колона 2 може да се запише наименованието на 
чуждестранната фирма получаваща отпадъка 
Колона 3 – попълва се едно от следните, когато отпадъка е предаден на друго юридическо лице: 

 № на документ съгласно чл. 35 ЗУО 
 № на търговец/ брокер на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци 

При предаване на друга площадка или страна колона 3 не се попълва 
Колона 4 – попълва се предаденото количество на съответното юридическо лице/ площадка/ страна  
 
Сумата от количествата в колона 4 на Таблица IV трябва да е равна на количеството на предадения 
отпадък - колони 5 на Таблица III. 
 

Други бележки 
Описват се допълнителни обстоятелства касаещи отпадъка за които не е предвидено отделно поле. 


